Zespół Szkół w Chodlu
Zespół Szkół w Chodlu to placówka z długoletnią tradycją, która wychodzi
naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów i ich rodziców. Najważniejszym zadaniem,
jakie szkoła codziennie sobie stawia, jest wychowanie i kształcenie młodych ludzi do życia
i pracy.
Szkoła mieści się w przestronnym budynku, w którym znajdują się pracownie
przedmiotowe, sala gimnastyczna, szatnia z nieodpłatnymi szafkami dla każdego ucznia.
Dokładane są wszelkie starania, aby uczniowie uczęszczający do placówki mogli przebywać
w miłym i przyjaznym otoczeniu. Dlatego w ciągu ostatnich lat niemal cała szkoła została
zmodernizowana. Odnowiono korytarze, szatnie, salę gimnastyczną, pracownie
przedmiotowe, doposażając je w sprzęt dydaktyczny i multimedialny.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu obecnemu rynkowi pracy, proponujemy
interesujące kierunki kształcenia, wśród których każdy absolwent szkoły gimnazjalnej
i podstawowej znajdzie coś dla siebie. Profesjonalna i dobrze wykształcona kadra
nauczycielska zapewnia przygotowanie do egzaminów maturalnych i zawodowych. Wielu
nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów, którzy systematycznie podnoszą swoje
kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach.
W placówce stwarzane są warunki bezpiecznej i przyjaznej atmosfery. Szkoła
umożliwia rozwijanie pasji i zainteresowań. Profesjonalne przygotowanie pozwala
absolwentom podjęcie dalszej nauki lub pracy w wybranym zawodzie.
W nadchodzącym roku szkolnym, planujemy przystąpić do projektu „Nowoczesne
szkoły zawodowe powiatu opolskiego”, w ramach którego uczniowie będą mogli uczestniczyć
w certyfikowanych kursach, takich jak: Podstawy grafiki komputerowej, Układanie glazury
i terakoty, Operator wózków widłowych, Kurs prawa jazdy kat. B, Operator koparko –
ładowarki, Monter stolarki budowlanej, Operator podajnika do betonu MIXOKRET i wiele
innych…
Szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne do nauki zawodów oraz
nowoczesny sprzęt multimedialny co podniesie warunki i jakość kształcenia w naszej szkole.

Zapraszamy gimnazjalistów i ósmoklasistów
do zapoznania z ofertą naszej szkoły.

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy nabór do:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. ks. Piotra Ściegiennego – kształcenie
w zakresie ogólnym dla wszystkich, którzy planują kontynuowanie nauki na studiach
wyższych. Od klasy pierwszej uczniowie wybierają przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym, spośród zaproponowanych: język polski, język angielski, historia lub
matematyka, język angielski, geografia.
W ofercie mamy również klasę MUNDUROWĄ – WOJSKOWĄ!!!
Planujemy: NOWOŚĆ – TECHNIK LOGISTYK!!! – planuje, organizuje, kieruje
i kontroluje transport towaru od producenta do konsumenta, przyjmuje i wydaje towar
z magazynu, prowadzi dokumentację magazynową, nadzoruje pracę osób zatrudnionych
w magazynie.
Uzyskane kwalifikacje zawodowe: AU. 22 Obsługa magazynów oraz AU. 32 Organizacja
transportu
NOWOŚĆ – TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH – organizuje,
wykonuje, sporządza kosztorysy robót wykończeniowych, realizuje projekty wnętrz,
kontroluje przebieg robót remontowych oraz ocenia jakość ich wykonania w obiektach
budowlanych. W ramach nauki istnieje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji
poprzez udział w bezpłatnych, certyfikowanych kursach np. Układanie glazury i terakoty,
Aranżacja wnętrz, Monter suchej zabudowy i inne.
Uzyskane kwalifikacje zawodowe: BD. 04 Wykonywanie robót montażowych,
okładzinowych i wykończeniowych oraz BD. 21 Organizacja, kontrola i sporządzanie
kosztorysów robót budowlanych.
TECHNIK BUDOWNICTWA –specjalizacja murarz – tynkarz, prowadzi roboty
budowlane i kieruje zespołami, opracowuje dokumentację budowlaną, sporządza obmiary
i kosztorysy, sprawuje nadzór budowlany, zna prawo budowlane. Kierunek umożliwiający
podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, laboratoriach, nadzorze budowlanym,
w biurach projektów jako asystent projektanta. W ramach nauki istnieje możliwość
uzyskania dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w bezpłatnych, certyfikowanych
kursach np. Operator podajnika do betonu MIXOKRET, Operator wózków widłowych,
Operator koparko – ładowarki i inne.
Uzyskane kwalifikacje zawodowe: BD. 29 wykonywanie i kontrolowanie robót
konstrukcyjno – budowlanych oraz BD. 30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz
sporządzanie kosztorysów.
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH –po ukończeniu tej szkoły uczeń
zdobywa kwalifikacje pozwalające na diagnostykę, naprawę i obsługę współczesnych
pojazdów samochodowych.
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – klasa wielozawodowa – uczniowie mają
możliwość kształcenia w dowolnie wybranym przez siebie zawodzie spośród wielu
interesujących, np. sprzedawca, fryzjer, kucharz, cukiernik, mechanik itp. Szkoła pośredniczy
w wyborze miejsca odbywania praktyk zawodowych, które stanowią integralny element nauki
w całym cyklu kształcenia.

